
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  220: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  220- والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:36(  ؟ الجمعة بص%ة خاص الرقاب تخطي ھل -  1

  ) 00:05:38(  ؟. الجماعة ص%ة بعد الذكر أو مرتفع بصوت القرآن كقراءة بالخير الغير إيذاء يجوز ھل -  2

  ) 00:12:02(  ؟ الحديث فقه ما و)  يعنيه C ما تركه المرء إس%م حسن من(  حديث صحة ما -  3

  ) 00:15:22(  ؟ لعذر الجمع حالة في)  والعشاء المغرب(  و)  والعصر الظھر(  الص%تين بين نصلي ھل -  4

  ) 00:19:13(  ؟. العصر بعد الركعتان تستحب ھل -  5

  ) 00:21:34(  ؟ المسجد تحية يصلي ھل الشمس اصفرار وقت الغروب قبل المسجد دخل من -  6

  ) 00:30:19(  ؟ التشھد في اNصبع نحرك كيف -  7

  ) 00:33:00. (  اTمثلة ضرب مع ؟ نية من أكثر على يحتوي صالح عمل ھناك ھل -  8

  ) 00:33:22(  ؟ والعكس العقيقة عن اTضحية تجزئ ھل -  9

  ) 00:38:13(  ؟ الجمعة غسل عن يجزئ الجنابة غسل ھل - 10

  ) 00:42:36(  ؟. المسجد في الضالة إنشاد حكم ما - 11

  ) 00:44:55(  ؟ واNقامة اTذان أحكام ھي ما - 12

  ) 00:53:30(  ؟.مقيم أو مسافر بأنه اCنسان على يحكم متى - 13

  ) 00:55:14(  ؟. الغضبان ط%ق حكم ما - 14

  ) 00:56:33(  ؟.تداوياً  ؟.الماء ذلك يُشَرب ثم ماء كوب في القرآن قراءة حكم ما - 15

(  ؟) . النبي على الس%م(  أو)  النبي أيھا عليك الس%م(  ھي ھل التشھد في وسلم عليه هللا صلى النبي على الس%م صيغة - 16

00:56:45 (  

(  ؟. الملكين سؤال من المقبور أحكام عليھا يجري فھل ، بعد تدفن ولم المستشفى في سنوات خمس منذ تُوفيت امرأة - 17

00:59:15 (  
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

سأل سائل عن املرور وختطي الرقاب يوم اجلمعة ، يشري السائل إىل حديث صحيح أن النيب  ... :الشيخ 

طى الناس صلى اهللا عليه وآله وسلم كان خيطب يوم اجلمعة حينما دخل رجل إىل املسجد فأخذ يتخ

ويتخطى رقاب الناس فقال له عليه السالم اجلس فقد أنيت وآذيت ؛ آنيت أي تأخرت يف ايء مث 

طمعت يف أن تتقدم الصفوف إليذائك إلخوانك املسلمني يف ختطيك رقام وهذا ال جيوز ولذلك قال له 

جتماع اآلن ، هيك جيوز اجلس حيث أنت وال تؤذي املسملمني بتخطي رقام ؛ جاء السؤال مثل هذا اال

أن يتخطى من كان يف اخللف أن يتخطى رقاب املتقدمني ليصل إىل املكان يف الصفوف األوىل ؟ اجلواب أن 

هذا التقدم كذلك التقدم يوم اجلمعة كالمها يف احلكم سواء جلامع االسرتاك يف العلة والعلة هي اإليذاء ؛ 

عة أو كان غري يوم اجلمعة يف املصلى مثال مصلى العيد أو يف فإيذاء املؤمنني ال جيوز سواء كان يوم اجلم

اجتماع جامع كهذا االجتماع ، هذا وذاك كالمها يف اإليذاء سواء فال جيوز وإمنا جيوز هذا وذاك إذا كان 

اجلالسون يف الس أي سواء كان يف املسجد أو يف أي جملس كمجلس اجلامع كهذا ، إذا كان هناك فراغ 

األوىل وهذا نراه كثريا يف كثري من املساجد ؛ ففي هذه احلالة جيوز التقدم لسد الفراغ املوجود يف  يف الصفوف

الصفوف األوىل ؛ أما إذا كان ال فراغ هناك فينبغي أن جيلس حيث انتهى به الس ؛ وعلى كل حال 

اون اتمعني وتركهم للفراغ  فاجلواب أن اإليذاء ال جيوز سواء كان يوم مجعة أو كان غري مجعة إال يف حالة

يف الصفوف األوىل ؛ فيجوز أن يتخطى رقام مع الرفق والتأين ، لكن يسد الفراغ املوجود بني الصفوف 

األوىل أو يف مقدمة الس وجيب أن نتذكر ذه املناسبة أن إيذاء املسلم فضال عن إيذاء املسلمني أي 

  .ض الطاعات الكثريين منهم فهو ال يزال حىت يف بع

ال جيوز إيذاء املسلم بالطاعة ، مثال ذلك قوله عليه السالم حينما كان عليه السالم يف حجرته  ... :الشيخ 

يا أيها ( : وهي كما تعلمون قرب مسجده فسمع أصواتا يف املسجد مرتفعة بتالوة القرآن فقال عليه السالم 

قراءة فتؤذوا المؤمنين ال يجهر بعضكم على الناس كلكم يناجي ربه فال يجهر بعضكم على بعض بال

أي ال جيوز اجلهر برفع الصوت بالذكر ملا فيه من إيذاء لبعض املصلني  )بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين 

وهذا اإليذاء يقع يف أكثر املساجد اليوم ، وخباصة املساجد اليت يكون أهلها تبعا إلمامها من أبعد الناس 

هذه املساجد يقع إيذاء كبري جدا برفع الصوت بعد سالم اإلمام باالستغفار أو عن معرفة السنة ؛ ففي 

بالتهليالت العشر ، بعد صالة الفجر مثال وبعد صالة املغرب حيث يرفعون أصوام بالتهليل عشر مرات ، 



ض هذا التهليل عشر مرات دبر صالة املغرب وصالة الفجر من السنة وعليها فضيلة عظيمة ؛ ولكن باخلف

واخلفت والسر وليس باجلهر ؛ ألن يف اجلهر إيذاء لبعض املصلني ؛ كيف ذلك ؟ كثريا ما يتفق أن بعض 

املصلني يكونون مسبوقني بركعة أو بأكثر حسب الصالة ؛ فحينما يرفع الناس الذين سلموا مع اإلمام 

وميكن أن يكون اإليذاء أكثر أصوام بالذكر فبذلك حيصل التشويش للذي قام ليأيت مبا فاته من الصالة بل 

من ذلك ألن من سلم مع اإلمام فهو له ورد يريد أن يأيت بينه وبني ربه ال يريد أن يشوش على غريه ؛ فيأيت 

باألوراد واألذكار سرا ؛ فأولئك يرفعون أصوام بالذكر فيشوشون عليهم فيقع اإليذاء  مبثل هذا  اإلنسان 

، )ال يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ( مسعتم آنفا والرسول عليه السالم قد قال كما 

فمن هذا احلديث الذي فيه النهي الصريح عن إيذاء املؤمنني ولو برفع الصوت الذكر ألن هذا الرفع بالصوت 

للذكر هو أحسن أحواله أن يكون يف بعض املناسبات جائزا ؛ لكن هذا اجلائز إذا ترتب من وراءه إيذاء ما 

كلكم يناجي ربه فال يجهر بعضكم على بعض ( ملسلم ما وجب االبتعاد عنه ؛ هلذا احلديث الصريح 

، حىت هؤالء الذين يشرتكون مجيعا بالتهليالت العشر مثال حيصل إيذاء بعضهم لبعض ، وهذا )بالقراءة 

حدهم وال يالحظ حينما يتأمل اإلنسان كيف جيري التهليل من اجلمهور بصوت واحد فينقطع صوت أ

يستطيع أن يتمم قراءة متام التهليلة فيصري عنده تشويش وال يستيطع أن يتمم بينه وبني نفسه ألنه بده يلحق 

صوت اجلماعة فيصبح حينذاك هو نفسه الذي كان معهم وانقطع نفسه عنهم أصيب باإليذاء بسبب هذا 

ه وبني ربه واهللا تبارك وتعاىل كما يف القرآن اجلهر ؛ أما لو ترك ونفسه فهو يقرأ على روية وعلى هدوء سرا بين

، من هذا احلديث جاء يف بعض كتب العلماء الفقهاء تنبيه عظيم جدا ، ))يعلم السر وأخفى (( الكرمي 

قالوا إذا كان هناك يف املسجد رجل نائم رجل نائم تعبان شغيل منقطع يف الطريق غريب ، فال جيوز رفع 

لى هذا النائم وهو نائم مش ذاكر هللا ؛ فما بالكم إذا كان رجل يذكر اهللا الصوت بالذكر حىت ال يشوش ع

يقرأ بكتاب اهللا فريفع الناس أصوام بالذكر ؛ فحينئذ يقع هذا احملظور الذي مسعتموه عن الرسول عليه 

) ؤمنني يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فال جيهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا امل: (( السالم وهو قوله 

، فإذا إيذاء املؤمنني ال جيوز حىت ولو كان هناك تالوة قرآن فما بالكم بتخطي الرقاب سواء كان يوم اجلمعة  

  .كما ذكرنا أو يف االس العامة ؛ هذا هو جواب ما سبق عنه السؤال 

يحا تبني إذا كان هذا احلديث صح )من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه ( شيخنا حديث  :السائل 

  .لنا فقهه ؛ اهللا جيزيك اخلري 

، فهو واحلمد هللا حديث صحيح )من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه ( أما احلديث املعروف  :الشيخ 

وفيه أدب رفيع ، وهو أن ال يتدخل اإلنسان فيما ال يعنيه من أمور غريه ؛ أن ال يتدخل املسلم فيما ال يعنيه 



ني أي ال يتدخل يف خصوصيات اإلنسان لكن هذا ال يعين أن ال ينصحه وأن ال من أمور غريه من املسلم

يذكره إذا ما رأى منه خطأ يرتكبه ؛ ففي هذه احلالة يعنيه شأنه فيجب أن نفرق بني األمور اخلاصة املتعلقة 

طأ فعلى باإلنسان ؛ فهنا ال ينبغي للمسلم أن يتداخل يف شؤونه اخلاصة ؛ أما إذا كان املسلم يقع يف خ

املسلم الذي يرى خطئه هذا أن يهتم به وأن يذكره خبطئه ولكن باليت هي أحسن كما هي القاعدة القرآنية 

، ولسنا بطبيعة احلال إذا عرفنا ))ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن (( 

يف كتاب اهللا وال يف حديث رسول اهللا صلى اهللا  هذا التفصيل أننا إذا رأينا أناسا يبتدعون عبادات ال أصل

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ( : عليه وآله وسلم فنصحناهم وذكرناهم مبثل قوله عليه السالم 

وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل ( ومبثله قوله عليه السالم يف احلديث املعروف  )رد 

من حسن إسالم المرء تركه ( ، فهذا ليس له عالقة باحلديث األول )النار  بدعة ضاللة وكل ضاللة في

الدين النصيحة ، الدين النصيحة قالوا لمن ؟ قال ( : ألن هذا من باب قوله عليه السالم  )ما ال يعنيه 

  .، هذا ما ميكن أن يقال جوابا عن هذا السؤال )هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم 

بالنسبة للجمع معروف هنا اجلمع كثري يف الربد جيمعوا بني املغرب والعشاء وبني الظهر والعصر  :ائل الس

ففي بعض املشايخ بقولو ال جيوز أن يصلي السنن الراتبة ألنه ما ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  .أنه تنفل بني الصالتني بعد الصالة ؟ 

سنن ؛ أما بعد الصالة الثانية كالعصر كالعشاء فما يف هناك دليل مينع من بني الصالتني ما يف  :الشيخ 

اإلتيان ا ؛ ألن اجلمع هو الذي منع الصالة من الصالة بني الصالتني ألنه إذا صلى السنة بني الصالتني مل 

اإلنسان بعد  حيصل اجلمع احلقيقي بني الصالتني ؛ فإذا انتهى اجلمع بني الظهر والعصر مثال وأراد أن يصلي

العصر ركعتني كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أو انتهى صالة املغرب وصالة العشاء مجعا 

  .وبعد العشاء ميكن أن يصلي السنة كما ميكن أن يصلي الوتر 

  سنة املغرب أم سنة العشاء يصلي ؟ :السائل 

  .قلنا سنة العشاء البعدية  :الشيخ 

  نة املغرب تسقط عنه ؟ يعين س :السائل 

قلت يا أبا أمحد اهللا يهدينا وإياك ما بني الفريضتني تسقط السنن ألنه إذا صلى السنة بني  :الشيخ 

الفريضتني معناه فرق بني الصالتني ومل جيمع ؛ أما إذا انتهت الصالة الثانية قلت كالعصر وقلت كالعشاء 

يب صلى اهللا عليه وآله وسلم فله ذلك ، كما أن له أن وشاء أن يصلي بعد العصر ركعتني كما ثبت عن الن

يصلي بعد العشاء ركعتني وأن يصلي بعدها الوتر وال يقال هنا كيف يصلي الوتر وملا يدخل وقت العشاء ؛ 



قلنا هذا سؤال غريب ألن الوتر سنة ، فإذا أجاز الشارع احلكيم لعذر مشروع أن يقدم صالة العشاء وهي 

غرب ووقت املغرب فمن باب أوىل أن جيوز أن يقدم سنة العشاء وسنة الوتر إىل وقت فريضة إىل صالة امل

  .املغرب فله أن يصليهما بعد فريضة العشاء اليت صليت بوقت املغرب 

  .اهللا جيزيك اخلري  :السائل 

صليهم بعد يعين الظهر له سنة قبلية وسنة بعدية ، الركعتني يلي تبع الظهر السنة البعدية يعين ي :السائل 

  .العصر ؟ 

  .هذا السؤال مش وارد  :الشيخ 

  .أنا فهمت هكذا من سؤال األخ أبو أمحد : سائل آخر 

  .إما أن يشاء أن يصلي ركعتني بعد العصر ألن الرسول كان يصلي ركعتني بعد العصر  :الشيخ 

  أيش الركعتني اللي بتصليهم  هذا سؤايل بعد العصر إيش مها الركعتان ؟ :السائل 

  شو الركعتني يلي كان يصليهم الرسول بعد الظهر ؟ :الشيخ  

  .سنة الظهر  :السائل 

  شو الركعتني يلي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصليهما بعد الظهر ؟  :الشيخ 

  .سنة الظهر البعدية  :السائل 

  والذي كان يصليهم بعد العصر شو هم أم أنت ذهنك بعيد عن القضية ؟  :الشيخ 

ال ، ال هي نفسها يلي الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم صلى ركعتني يلي تأخر عنهم مع القوم  :لسائل ا

  .يلي هم بعد العصر يلي مها سنة الظهر 

  يعين تأخر وبعدين ما عاد يصلي ؟ :الشيخ 

  .أنا ال أعلم أنه بطل  :السائل 

 يعلمون أن صالة العصر من السنة املستحبة وهذا يلي عم أقوله لك ، لسى هناك كثري من الناس ال :الشيخ 

أن يصلي بعد صالة العصر ركعتني ، كثري من الناس ال يعلمون هذه احلقيقة ولذلك أشكل على بعض 

احلاضرين حينما أكدنا أكثر من مرة أن املسلمني إذا مجعوا بني الظهر والعصر فال فصل بني الفريضتني 

ذا ينايف اجلمع ؛ لكن إذا انتهوا من صالة العصر فإن شاء أن يصلي بصالة السنة اليت بعد الظهر ؛ ألن ه

ركعتني بعد صالة العصر ، الركعتني اللتني كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصليهما بعد العصر فله ذلك 

، فقد جاء يف صحيح مسلم وجيب أن تعلموا هذه احلقيقة حيث غفل عنها مجاهري املصلني ليس اليوم فقط 

وقبل اليوم بقرون ، جاء يف صحيح مسلم من حديث عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بل 

 )ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم العصر يوما ثم دخل بيتي إال وصلى ركعتين ( : قالت 



لظهر فصالمها بعد إال وصلى ركعتني ، صحيح إنه سبب هاتني الركعتني كان الرسول شغل عن الركعتني بعد ا

العصر لكن واظب الرسول عليه السالم على هاتني الركعتني فصارت سنة ليس فقط أنه صالها مرة واحدة 

وانتهى األمر وحنن منهيون عن هاتني الركعتني ، ال ، وإمنا كان سبب صالة إيامها ركعتني بعد العصر هو أنه 

  م بعد العصر ، مث استمر على ذلك عليه السالم ؛شغل عن ركعتني بعد الظهر فأدامها الرسول عليه السال

وذه املناسبة ينبغي أيضا أن نتذكر حقيقة أخرى طاملا غفل عنها كثريون أيضا وهي أن  ... :الشيخ 

، املقصود ذا النهي هو وقت )ال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس ( األحاديث اليت تصرح بأنه 

باشرة  فقد مسعتم آنفا أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ما دخل بيت االصفرار وليس بعد صالة العصر م

ال صالة ( عائشة بعد العصر إال وصلى عندها ركعتني ، وباإلضافة إىل ما مسعتم فامسعوا قوله عليه السالم 

ال صالة بعد العصر إال أن تكون الشمس مرتفعة نقية ؛  )بعد العصر إال أن تكون الشمس مرتفعة نقية 

فحينئذ يشرع الصالة إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة مل متل بعد إىل أيش ؟ الغروب ؛ فالوقت املنهي عن 

الصالة بعد العصر ليس هو الوقت الذي ميتد بعد ما يصلي اإلنسان فريضة العصر إىل غروب الشمس ال ، 

رار لوا ويئها للسقوط يف وإمنا هو القسم األخري منه وهو الوقت الذي تبدأ الشمس بضعف حرارا وباصف

، تقيد )ال صالة بعد العصر إال أن تكون الشمس مرتفعة نقية ( األفق أي للغروب ؛ فهذا احلديث 

، ومن هذا القبيل املقيد هلذا )ال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس ( األحاديث املعروفة باالطالق 

، )عد العصر إال أن تكون الشمس مرتفعة نقية ال صالة ب( احلديث العام أي من قبيل احلديث األول 

، ال تتحروا أي ال تتقصدوا الصالة )ال تتحروا الصالة قبل غروب الشمس ( مثله متاما قوله عليه السالم 

عند إيش ؟ عند غروب الشمس أي اصفرارها ؛ ومفهوم هذا احلديث أنه قبل ذلك جيوز أن يتحرى اإلنسان 

يحة بعضها مع بعض وجيتمع عندنا أخريا أن لإلنسان أن يصلي ركعتني ، وهكذا تلتقي األحاديث الصح

، )بين كل أذانين صالة لمن شاء ( : بعد صالة العصر كما يصلي قبلها ركعتني أو أربعا لقوله عليه السالم 

بل رحم اهللا امرءا صلى ق( : قال يف الثالثة ملن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة  ؛ ولقوله عليه السالم 

، كما أنه أيضا باختصار للمصلي أن يصلي قبل العصر أربع ركعات أو على األقل ركعتني ؛ )العصر أربعا 

فكذلك له أن يصلي بعد العصر ركعتني أو أكثر إىل أن تبدأ الشمس باالصفرار حينذاك حترم الصالة ؛ هذا 

  .ما ينبغي التنبه له 

  ئد العشاء كمان ؟يعين ممكن أن يصلي ركعتني املغرب زا :السائل 

  نعم ؟ :الشيخ 

  يعين بعد العشاء يف صالة اجلمع يصلي ركعتني املغرب وركعتني العشاء أيضا ؟ :السائل 



  .يا أخي شو قلنا حنن يا أخي  :الشيخ 

يف السؤال نفسه هل نفهم أن نصلي ركعتني بالنسبة حلديث عائشة يف البيت ليس يف املسجد : سائل آخر 

  ط أنه يصليها يف البيت ؟؟ يعين ما عليه شر 

ليس شرطا يا أخي ، السنن كلها تصلي يف البيت على طريقة األولني ؛ لكن إذا صالها يف املسجد  :الشيخ 

أفضل صالة المرء في بيته إال المكتوبة ( : أنا بقول إن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم قال  ...جاز ؛ 

  .د هذا البيان ما يف كالم لكن إذا صلى السنن يف املسجد جاز ؛ فبع )

أنا بقول عن حديث عائشة أنه صلى ركعتني بعد صالة العصر يف البيت فيكون يف البيت أفضل  :السائل 

  أم يف املسجد ؟

  .اهللا يهديك  :الشيخ 

  .يف البيت طبعا  :السائل 

  سجد أو جنلس ؟إذا دخلت املسجد قبل املغرب والشمس متيل إىل االصفرار فهل نصلي حتية امل :السائل 

إذا دخل أحدكم ( : ال ، تصلي حتية املسجد قبل أن جتلس ؛ ألن الرسول عليه السالم يقول  :الشيخ 

هناك السنن تنقسم إىل قسمني سنن هلا أسباب ، . ، نعم  )المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين 

ال صالة بعد ( ذكرناه وسنن ليس هلا أسباب ؛ فالسنن اليت ليس هلا أسباب تدخل يف احلديث الذي 

، أما السنن اليت هلا أسباب فهي مستثناة من هذا النهي ، )العصر إال أن تكون الشمس مرتفعة نقية 

السنن اليت هلا أسباب حتية املسجد أنت دخلت املسجد دخولك املسجد كان سببا لصالة ركعتني ، لو ما 

وا ؛ أما النوافل بتقدر تصلي مىت ما أردت ألنه صليتهم فاتوا ، توضأت للوضوء ركعتان إذا ما صليتهم فات

ليس هلا أوقات ؛ أما النوافل اليت هلا أسباب فهي تصلي ولو يف وقت الكراهة ؛ هذا هو القول الراجح من 

هذا حديث صريح ،  )إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين ( قول أهل العلم ؛ 

رناه من قبل هذا يقول عنه العلماء من العام املخصوص مثال لو وحديث النهي يلي أنت ذكرته وحنن ذك

إنسان عند اصفرار الشمس تذكر أنه مل يكن قد صلى الظهر فعليه أن يصلي يف ذلك الوقت ، وقت 

ال ( الكراهة ؛ ملاذا ؟ ألن األوقات هذه إمنا ي عنها لزيادة العباة والتنفل ؛ وهلذا قال يف احلديث السابق 

يعين أن شايف الشمس بدأت تغرب واهللا رايح تصلي ركعتني هللا  )صالة عند غروب الشمس تتحروا ال

نفل ، هذا ال جيوز ؛ لكن أنت دخلت املسجد وبدك جتلس فال جيوز أن جتلس حىت تصلي ركعتني ؛ والذي 

ن كراهة ذكرناه آنفا تذكرت أن عليك صالة فائتة فتصليها ولوكانت الشمس راحيه تغرب ألن هذه مستثناة م

  .نعم . الصالة يف ذلك الوقت 



بالنسبة للصالة أنا صليت العصر وبعد العصر تذكرت أين لست على وضوء فأعتقد أن الصالة  :السائل 

  .علي راحت وهل اجلماعة راحت علي ؟ أقصد ثواب اجلماعة 

  .الة ؛ نعم كلها راحت ؛ ألنه ما بين على فاسد فهو فاسد ، فالبد من الوضوء وإعادة الص  :الشيخ 

  

بالنسبة لتحريك األصبع يف الصالة ، أنت قلت يف أحد األشرطة قلت ليس خفضا ورفعا ؛ نريد  :السائل 

  .أن متثل لنا ذلك على الواقع 

هذا صحيح يعين كثري من إخواننا يف كل بالد اإلسالم واحلمد هللا نراهم يقومون ذه السنة ولكنهم  :الشيخ 

يف األصبع يف التشهد هو التحريك وليس اخلفض والرفع ؛ فأنت واضع يدك على  يبالغون فيها ، الذي ورد

ركبتك فالتحريك يكون هكذا وال يكون هكذا ، هذا امسه خفض ورفع ، هذا اخلفض والرفع ما يف حديث 

و مطلقا وال حديث موضوع وإمنا كل ما فيه أنه رأى الرسول عليه السالم حيركها يدعوا ا ؛ فهذا التحريك ه

السنة ؛ أما هذا امسه خفض ورفع وهذا مل يرد مطلقا ؛ فيجب التنبه هلذا التفريق ، التحريك هكذا وليس 

  .خفضا ورفعا 

  .والنظر شيخنا ومن ذلك يكون اإلخالص  :السائل 

انصب يدك وجزاك اهللا " النظر من السنة وذه املناسبة والشيء  بالشيء يذكر ، أيضا بعض الناس  :الشيخ 

هذه الركبة كثري من الناس ماذا يفعلون حبطوا أيديهم هيك ؛ واألصبع إىل أين نازلة ؟ إىل  "كما فعلت خري  

حتت ، هذا خالف السنة وإمنا نقدم يدنا للوراء ونؤخرها ونرفع هكذا إىل القبلة وبنحرك ؛ أما هيك صار 

ابع هنا الزم تكون مش ناتئة احنراف عن القبلة إىل األرض هذا خالف السنة ، هذه هي الركبة هذه األص

هيك بتكون هيك هذه الركبة كلها ورفعنا وقبضنا ، وأشرنا هيك إشارة إىل القبلة وحركنا ؛ أما هيك فهذا 

  .خطأ وهذا خطأ شائع كاخلفض والرفع متاما ؛ ياهللا رايح ينتهي الوقت 

  هل جائز أن جيمع بصالة واحدة بنيتني ؟  :السائل 

كن أن نلحقه بالسؤال السابق وميكن أن ال نلحقه ، السؤال السابق اجلمع بني هذا اجلواب مي :الشيخ 

العقيقة واألضحية عرفنا أن هذا ال جيوز ؛ ألنه فريضة ال تقوم عن فريضة ؛ هذا السؤال إن كان املقصود أن 

لب يف مثل هذا جنمع بني نيتني يف عملية واحدة يف الفريضة فاجلواب ال ؛ أما إذا كان املقصود وهذا هو الغا

السؤال مثال رجل دخل املسجد وكان قد توضأ فهنا يشرع يف حقه سنة الوضوء وعندنا سنة الوقت سنة 

الظهر مثال وعندنا أيضا حتية املسجد فممكن اإلنسان يصلي ركعتني وينوي يف هذه الركعتني ثالث نوايا ، 

هذا ولكن األفضل أن يعطي كل نية  هي حتية املسجد هي سنة الوضوء هي سنة الوقت ؟ نقول نعم ميكن

عملها ؛ ملاذا ؟ ألن هذا الذي صلى ركعتني لثالث نيات فأقل أجرا كما جاء يف احلديث الصحيح يقول اهللا 



، فهذا الذي صلى ركعتني )إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات ( عزوجل ملالئكته 

له عشر حسنات ورمبا يكتب له مئة ورمبا يكتب له  أقل شيء يكتب له عشر حسنات ، أقل شيء يكتب

سبع مئة ، على حسب اتقانه للصالة وخشوعه فيها وحنو ذلك ، فنحن نأخذ اآلن من أجل تقريب 

املوضوع ، أقل ما يكتب ملن أتى بعبادة إمنا هو عشر حسنات ، الذي صلى الركعتني بثالث نيات سيكتب 

نية ، وزائد حسنة ثانية مقابل نيتني ؛ ألنه هو صلى ركعتني له عشر حسنات زائد حسنة واحدة مقابل 

بثالث نوايا ، النية األوىل حتية املسجد كتب له عشر حسنات ألنه نية مقرونبة بعمل ركعتني كتب له كما 

( قلنا أقل شيء عشر حسنات ، بقي نيتني بدون إيش عمل ، كل نية حبسنة ألنه من متام احلديث السابق 

، فإذا هذا ما عمل بنيتني وهي نية مثال الوضوء )بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة إذا هم عبدي 

ونية الوقت ؛ أما نية التحية فأدى هلا ركعتني ، إذا هذا يكتب له عشر حسنات زائد حسنتني مقابل نيتني ؛ 

ني حتية املسجد ، لكنا قلنا آنفا األفضل كما ال خيفى على اجلميع أن يعطي لكل نية عملها ، يصلي ركعت

يصلي ركعتني سنة الوضوء ، يصلي ركعتني سنة الوقت ؛ حينئذ رايح يكتب له على األقل عشرة زائد عشرة 

  .تفضل . زائد عشرة ثالثني 

مثال دخلت املسجد واملؤذن يريد أن يقيم الصالة وما يف وقت إال الركعتني فأيهما أختار ، أصلي  :السائل 

  ثال لصالة الظهر ؟السنة أم حتية املسجد م

ساحمك اهللا ، املشكلة تبعك حملولة جبوايب السابق ، أنت مضطر أن تصلي ركعتني ، إذا نقول لك  :الشيخ 

صل ركعتني بثالث نيات شو اإلشكال تبعك ، صل ركعتني بثالث نيات ؛ لكن ملا بكون معك وقت نقول 

ني زائد ركعتني زائد ركعتني ؛ هذا لك صل ثالث صلوات بثالث نيات ، أعطي لكل نية عملها ، ركعت

  .اجلواب سبق 

  .االغتسال أنت فرقت بينهم يف غسل اجلمعة يعين أنت قلت كل واحدة بنية وكل اثنني حلاهلم  :السائل 

، فنحن نعتقد أن غسل "الواجب ال يغين عن واجب " صحيح والسبب يعود إىل الكالم السابق  :الشيخ 

ا فغسل اجلنابة واجب بامجاع املسلمني ؛ أما غسل اجلمعة فمختلف فيها ، اجلمعة واجب فإذا كان رجل جنب

غسل الجمعة واجب على  ( : والراجح عندنا أن غسل اجلمعة واجب ، وهذا صريح يف قوله عليه السالم 

، واملقصود باحملتلم هنا هو الرجل البالغ وليس احملتلم الذي شاف منام ، ال ؛ فحينئذ نقول )كل محتلم 

من غسلني ألنه واجب ال يقوم مقام واجب ثاين ، وتكلمنا عن هذا آنفا أما من يرى أن غسل اجلمعة  البد

ليس بواجب وإمنا هو سنة فهذا ميشي احلال بأن يغسل غسل واحد بنيتني ؛ عرفت كيف ؟ لكن حنن نعتقد 

هلذا اليوم من ، إنه البد )غسل الجمعة واجب على كل محتلم ( جازمني بعد صحة قوله عليه السالم 



غسل خاص به ومعىن هذا ليس كما قد يظن البعض أنه يغتسل للجنابة مث يلبس بعدين يغتسل للجمعة ، 

ال ؛ وإمنا يف نفس املكان صب على نفسه غسل اجلنابة وخرج طاهرا فلو أراد أن يصلي يف تلك الساعة 

  .تصح صالته لكن جيب أن يغتسل يف نفس املكان غسل خاص ليوم اجلمعة 

  هل يبىن بطالن الصالة من الناحية العملية ؟ :السائل 

ال ، غسل اجلمعة ليس شرطا كما يقول ابن حزم رمحه اهللا يف صحة صالة اجلمعة وإمنا هو أمر  :الشيخ 

  .واجب مستقل عنه 

هذا احلديث  )من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ( شيخنا حديث  :السائل 

  .شيخنا ؟ صحيح يا 

صحيح هذا ، وكل ما كان الغسل آكد كلما كان أفضل خالف ما توهم بعض الناس أن هذا  :الشيخ 

احلديث يدل على أن غسل اجلمعة ليس بواجب ألنه إذا تصورنا ثالث صور غسل اجلمعة مستحب ، 

قوله عليه غسل اجلمعة سنة مؤكدة ، غسل اجلمعة واجب ؛ فعلى القول األول إن غسل اجلمعة مستحب ف

ملاذا ؟ ألنه أضاف إىل الوضوء غسال ؛ وعلى القول الثاين إن  )من اغتسل فالغسل أفضل ( : السالم 

غسل يوم اجلمعة سنة مؤكدة ولس مستحب فقط بل سنة مؤكدة ؛ إذا من باب أوىل أن الغسل أفضل صح 

يف احلالة األوىل أفضل ، ويف احلالة  أم ال ؟ طيب تأيت املرتبة الثالثة واألخرية إن غسل اجلمعة واجب إذا كان

الثانية أفضل وأفضل يف احلالة أفضل وأفضل وأفضل ؛ فهذا ما يناىف أبدا ما يتومهه كثري من الناس إن هذا 

  .غسل اجلمعة ليس بواجب 

  إذا كان غسالن شيخنا أفضل وأفضل ؟ :السائل 

  هل يقرن الوضوء مع الغسل ؟: سائل آخر 

  .اب عنه هذا سبق اجلو  :الشيخ 

  شيخنا غسلني يعين متزوج هل هنا يف أفضلية ؟ :السائل 

  ...طبعا فيها أفضلية بس حكينا عنها وهذه من أجل خاطرك ،  :الشيخ 

جيي واحد مضيع طفل عنده أو كذا بعد كا تنتهي الصالة يقول ناد يف السماعة مثال على هذا  :السائل 

  الطفل هل جيوز ؟  

نب هلذا ، ال جيوز املناداة على األطفال وال املناداة أنه الواعظة أو املدرسة حضرت إن املساجد مل ت :الشيخ 

املسجد فاحضروا يا معشر النساء و و إىل آخره ، هذا كله خالف السنة الصرحية وإمنا ممكن أن ينادي 

ريقة أو اإلنسان خارج املسجد عند باب املسجد حىت يسمعوا الناس احلاضرين أو يستعمل مكرب الصوت بط

( بأخرى خارج املسجد ؛ أما أن يستعمل املسجد أداة لألمور الضائعة ؛ فهنا يأيت حديث فيه وعيد شديد 



  .، فهذا من جهل الناس اليوم بالسنة يقعون يف خمالفة الشريعة )ال رد اهللا عليك ضالتك 

د القريبة من املنرب بالذات مؤذن يريد أن يقيم الصالة فهو يكون بعيد عن السماعة ، مساعة املسج :السائل 

فهو بعيد؛ فلو قلنا له أقم الصالة من مكانك أفضل من أن تتقدم كما مسعنا لك شرح يف بعض هذه 

  .املسائل ؟ 

أيوه ، ال أنا ال أقول هذا ، والذي أقوله جيب التفريق من حيث املكان بني مكان اإلقامة ومكان  :الشيخ 

سواء كان قريبا أو بعيدا ؛ أما مكان األذان فيجب أن يكون على ظهر  األذان فمكان اإلقامة هو يف املسجد

املسجد ولو بوجود مكربات الصوت اليوم واحلقيقة هذه املسألة تكلمنا ا بتفصيل يف املشوار الذي قضيناه 

يف اإلمارات وذكرنا أن الناس اليوم مع األسف اتباع كل ناعق ال يفكرون يف األحكام الشرعية مطلقا ، 

األذان الذي ينبغي أن يعلن ليس فقط رد الصوت وإمنا صوتا وشخصا بروز الشخص على ظهر املسجد ، 

شعرية إسالمية هذا الربوز قضى عليه ؛ ملاذا ؟ بالوسيلة احلادثة اليوم وهي مكربات الصوت ، فأصبح كثري 

صوته أين ؟ يصل كيلو مرتات ؛ من املؤذنني نراهم يف بعض املساجد يدخل حتت املنرب وال يراه أحد ؛ لكن 

ال بأس من استعمال آلة املكرب هذا ألن هذا من مقاصد الشريعة وقد فصلنا هناك الكالم تفصيال ؛ لكن ما 

جيوز يف سبيل حتقيق أمر مستحب وهو تبليغ الصوت إىل أبعد مكان ممكن على حساب إضاعة سنة وهو 

هذه السنة ثبتت ويف حديث شرعية األذان ، وهذا بروز املؤذن يف مكان ظاهر من املسجد فهو سنة ، 

معروف ملا الرسول يف أول اإلسالم ما كان يف أذان ، كان ينادي بعضهم بعضا كما يفعل بعض املؤذنني 

هذا ال جيوز بعد األذان ؛ ألن هذا كان قبل شرعية  "الصالة يا مصلني الصالة " اليوم بعد األذان ينادي 

الم عمل مؤمتر وتشاور مع الصحابة يف القصة املعروفة كل واحد يأيت باقرتاح ، هذا األذان فالرسول عليه الس

يقول بالبوق والثاين يقول بالنار والثالث يقول بالناقوس إىل آخر القصة حىت رأى ذلك الصحايب عبد اهللا بن 

وس قال يا عبد اهللا زيد األنصاري شاف حاله يف املنام ماشي يف طريق من طرق املدينة ، رأى رجال بيده ناق

أتبيعين هذا الناقةس قال ملا قال لنضرب عليه يف أوقات الصالة ، قال أال أدلك على ما هو خري ؛ اآلن 

هذا  )ومن اغتسل فالغسل أفضل ( أقف قليال ، كلمة خري شو معىن خري ؟ يعين أفضل ؛ نرجع حلديث 

ألنه شو بطلع معنا ؟ أال أدلك على ما هو خري ما يدل أن املفضول جيوز ؟ ال ، هذا مش قاعدة عربية أبدا 

من ناقوس ؟ يعين هذا أن الناقوس خري ، لكن هذا أفضل أخري ، خطأ هذا ؛ املهم قال له بلى ، فكان 

هناك  جدب جدر يعين جدار منهدم باقي منه بقية كما هو مشاهد يف اخلرابات يعين اجلدرا ملا بنهدم يبقى 

هة بشوف أنه كان هنا جدار ؛ فشاف هذا الرجل باملنان هذاك الرجل ارتفع له أصل حبيث أن اإلنسان بدا

اهللا " على هذا اجلدار ووضع يديه يف أذنيه وأذن هذا األذان املعروف اليوم بدون زيادة يف املقدمة واملؤخرة 

م الصالة ؛ فهنا ، ونزل من هذا اجلدار على األرض العادية وأقا "ال إله إال اهللا " وآخرها  "أكرب اهللا أكرب 



صارت سنة من بعد ، فبالل كان يصعد على ظهر بيت هناك يف املدينة ويؤذن ؛ أما اإلقامة ففي املسجد ؛ 

فاآلن يقع خطأ مزدوج بسبب أوال سكوت أهل العلم عن بيان احلقائق الشرعية والسنة النبوية ؛ وثانيا الناس 

هم يعلمون هذا احلديث الذي جرى عليه عمل  بطبيعة احلال ، إذا كان أهل العلم ساكتني فمن أين

املسلمني ، املؤذن يظهر بشخصه وبصوته ؛ ولذلك كان من السنة أن يكون املؤذن جهوري الصوت ولذلك 

يف متام القصة السابقة ملا قص الرجل املنام على رسول اهللا قال إا رؤية حق فألقه على بالل فإنه أندى 

قوة الصوت أمر مرغوب فيه شرعا ، وجدت هذه الوسائل املكربة ما يف صوتا منك ؛ إذا نداوة الصوت و 

مانع لكن ليس على حساب إضاعة سنة وهي بروز املؤذن شخصه ؛ ويقول أهل العلم فائدة الربوز أو من 

فوائد الربوز جبوز إنسان ما يسمع لضوضاء لغوغاء قد يكون ال مسح اهللا يف أذنه صمم ؛ لكن هو ملا يشوف 

عامل هيك فيكون عم بأذن يقينا ضاعت هذه السنة بسبب وجود إيش ؟ كرب الصوت ؛ يا أخي املؤذن و 

مكرب الصوت هذا إذا ما استعملناه ما علينا إمث ؛ لكن إذا استعملناه فهو أفضل ملا ذكرنا من شرعية أن 

لى العكس يكون املؤذن ندي الصوت ؛ لكن ليس على حساب إضاعة سنة بروز املؤذن يف األذان ؛ نأيت ع

، املقيم يقيم يف املسجد يف نفس املكان يلي يؤذن فيه لكن هذا املكان ليس مكان املؤذن ؛ هنا انتبه أين 

مكانه ؟ على ظهر املسجد فاختلط حكم األذان باإلقامة ، ملا أذنا ضيعنا بروز املؤذن بشخصه وبدنه ؛ ملا 

السنة ، اإلقامة ألهل املسجد فقط ، ومن هنا نصل أقمنا ماذا فعلنا ؟ أذعنا اإلقامة كاألذان ، هذا خالف 

إىل تنبيه إىل خطأ آخر ، يذاع صالة املصلي خاصة يوم اجلمعة من اإلذاعة هذه قراءة القرآن أين تصل هذه 

القراءة ؟ إىل ما يصل راديوا ، تصل إىل املقاهي والناس املارة والذين يلعبون بالضامة وإىل الذين يلعبون 

آخره ؛ ال جيوز إخراج صوت اإلقامة وبالتايل صوت اإلمام وهو يصلي خارج املسجد ، خارج  بالقمار ، إىل

وكان بني ذلك قواما (( جدران املسجد األربعة ، هذا كله خالف السنة وكما ترون إما إفراط وإما تفريط أما 

عزوجل أن يعلمنا ما  ال إفراط وال تفريط ، هذا مع األسف أصبح أندر من الكربيت األمحر فنسأل اهللا)) 

ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل ملا علمنا وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت 

أستغفرك وأتوب إليك ؛ وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة وأفطر عندكم الصائمون ؛ لكن ما 
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